Rekolekcje Wspólnoty „W Drodze”
W Twoim sercu rozstrzyga się zwycięstwo dobra lub zła. Pomyśl o tym.
Jaki jest cel tej walki, w której pomagają nam Aniołowie? Aby Bóg zwyciężył
we wszystkim. Czy na serio w swoim życiu traktujesz rzeczywistość
duchową? Jeśli tak, to na serio będziesz traktował Aniołów i ich wpływ na
Twoje życie. Jeśli wierzymy, że diabeł posyła swoich pomocników, to
podobnie Bóg – posyła swoich Aniołów, by pomagali nam w tej walce. W
każdej więc sytuacji możesz modlić się do Aniołów i prosić ich o wsparcie.
Wyraź to w dzisiejszej modlitwie. ……………………………………………………………….
DZIEŃ VI: 1 Kor 9,16-19.22-23 BYĆ ŚWIADKIEM WIARY
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii Apostoł Narodów z głębi serca
wypowiada przed adresatami listu swoje przekonanie, że nie jest dla niego
żadnym powodem do chlubienia się to, że głosi im Ewangelię, czy też że w
ogóle ewangelizuje. I jest on w pełni świadomy, że to jest po prostu jego
obowiązek. Czy masz takie poczucie misji głoszenia Ewangelii? W jaki
sposób starasz się to realizować w swojej codzienności?
Nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich Paweł stara się
każdego człowieka przyprowadzić do Jezusa jego osobistą, niepowtarzalną
drogą. Jak ty starasz się dotrzeć z dobrą nowiną do drugiego człowieka w
jego konkretnej sytuacji życiowej?
Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział Czy
wyczuwasz wielkość, piękno i głęboką potrzebę Ewangelii dla nas
wszystkich? Jaki jest twój udział w szerzeniu Ewangelii i w
podporządkowaniu jej całego swojego życia? Czy żyjesz pasją Ewangelii?
………………………………………………………………………………………………………………
DZIEŃ VII: Modlitwa powtórkowa
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TYDZIEŃ IV: ŻYCIE WIARĄ W CODZIENNOŚCI

DZIEŃ I:Mt 16, 15 MOJE CREDO
A wy za kogo Mnie uważacie? Wiara w Jezusa, w Ewangelię stawia przed
każdym bardzo osobiste pytanie o nasze Credo, nasze osobiste wyznanie
wiary, naszą relację z Jezusem. Zadał je również uczniom sam Jezus. Zadaje
je również tobie.
Ewangelie zawierają również krótkie wyznania wiary w Jezusa, które padały
z ust Jego uczniów. Oto niektóre z nich:
Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego (Mt 16, 16); Panie, do kogóż pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym
Boga (J 6, 68-69); Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą (Mk 10, 28);
Andrzej: Znaleźliśmy Mesjasza (J 1, 41);
Tomasz: Pan mój i Bóg mój! (J 20, 28);
Apostołowie: Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu
posłuszne? (Mk4,41);
Marta: Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na
świat (J 11, 27);
Samarytanka: Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co
uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem? (J 4, 29).

Które z wyznań wiary jest mi najbliższe? Dlaczego? Jakie jest twoje
osobiste Credo? Spróbuj je napisać.
……………………………………………………………………………………………………………….

DZIEŃ II:Iz 43, 1; 1 Tes 5, 18 POCIESZENIE DUCHOWE
Według św. Ignacego na drodze wiary, w codzienności naszego życia,
doświadczamy dwóch rodzajów stanów duchowych: czasu pocieszenia i
czasu strapienia.
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Pocieszenie „Pocieszeniem nazywamy wszelkie pomnożenie nadziei, wiary
i miłości(…)”[św. Ignacy ]
Tyś mój. Czas duchowego pocieszenia oznacza doświadczenie bliskości
Boga, Jego miłości i przebaczenia. W takim stanie człowiek pragnie
modlitwy, z nadzieją patrzy w przyszłość, a żadne wyzwanie nie jest mu
straszne i nie do przejścia. Przypomnij sobie, kiedy ostatnio przeżywałeś
taki czas. Jak blisko Boga czułeś się wtedy? Jakich pragnień wiary, nadziei,
miłości doświadczałeś?
W każdym położeniu dziękujcie Pocieszenie to świetna okazja do
dziękczynienia i uświadamiania sobie, że to, co mam, do czego doszedłem,
nie pochodzi wyłącznie ode mnie, ale przede wszystkim jest darem Boga.
Jak wygląda twoja postawa? Czy starasz uzmysławiać sobie, że wszystko jest
darem dobrego Boga? ………………………………………………………………………………
DZIEŃ III: Mk 4, 35-41 STRAPIENIE DUCHOWE
Panie ratuj, giniemy Jak to możliwe, że w czasie gwałtownej burzy z falami,
Jezus może spokojnie spać? A może opis burzy jest tym, co widzą
uczniowie przepełnieni lękiem. Lęk wyolbrzymia to, co widzimy.
Tak właśnie jest w czasie strapienia. W tym czasie wydaje nam się, że Boga
przy nas nie ma (a jeśli jest to śpi i się nami nie interesuje). Boimy się
rzeczywistości, z którą przychodzi nam się zmagać. I znów patrzymy na to, z
czym się zmagamy wyłącznie z ludzkiego punktu widzenia. Nie
dostrzegamy, że Jezus jest przy nas. Płynie z nami w łodzi.
Czemu tak bojaźliwi jesteście, jakże wam brak wiary Nasze życie, to

nieustanne zmaganie się wiary z niewiarą. A my - niecierpliwi chcielibyśmy zostać uwolnieni od duchowej walki, która przecież ma nas
czegoś nauczyć. Przede wszystkim tego, byśmy wciąż od nowa zwracali się
do Jezusa. Byśmy uczyli się ufać. Jak reagujesz na burze i kryzysy w swoim
życiu? Czy potrafisz wtedy zdać się na Jezusa? Czy sięgasz do modlitwy? W
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jakiej mierze słowa Jezusa: Czemu bojaźliwi jesteście, małej
wiary? odnoszą się do twojego życia? ……………………………………………………..
DZIEŃ IV: Łk 5, 1-11 Trudności w wierze
Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje
słowo zarzucę sieci. Jezus nakazuje Szymonowi, aby wypłynął na głębię i
rozpoczął połów. Szymon decyduje się zaufać Jezusowi i Jego Słowu, choć
ono zdaje się być zaprzeczeniem tego, co do tej pory znał. Może i Ty masz
podobne doświadczenia? Jaka była i jaka jest Twoja postawa w takich
sytuacjach? Jak przeżywasz doświadczenie niepowodzeń w Twoim życiu?
Czy umiesz wtedy „oddać ster” Jezusowi? Czy potrafisz zaufać temu, co
rozeznałeś jako Boże wezwanie i pójść za nim?
Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Szymon nie wstydzi
się przyznać przed Jezusem do swojej ograniczoności. Nazywając Go
Panem, wyznaje przed Nim swoją grzeszność. Czy umiesz przyznać się do
swojej kruchości – przed sobą i przed Bogiem – i prosić Jezusa o pomoc?
Jak radzisz sobie z wątpliwościami w wierze, z chwilami pokus?
…………………………………………………………………………………………………………………..
DZIEŃ V: Ap 12, 7-12a WALKA DUCHOWA
Walka duchowa Michał i jego aniołowie podejmuje walkę z mocami zła. Ta
walka odbywa się w Twoim sercu. Walka ta nie polega na tym, że Archanioł
wyciąga miecz i walczy ze złym duchem w Tobie. Ona polega na tym, że zły
duch przychodzi ze swoją pokusą i próbuje Cię znęcić, zmanipulować,
oszukać – byś poszedł za jego podszeptem. Dobry duch zaś przeciwnie –
przychodzi z dobrą myślą, zapraszającą do miłości, przebaczenia, działania
zgodnego z wolą Bożą– byś poszedł za tą myślą. Uświadom sobie właśnie
taką walkę, jaka toczy się w Tobie. To Ty, w swojej wolności, decydujesz o
tym, za którą myślą pójdziesz – ducha złego, czy też dobrego.

